
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 30-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Hunyadi és Körtvélyesi Tagóvoda felújítási munkáihoz 

többletforrás biztosítása 
  
 
 
Iktatószám:   6747/2019.  Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 21. 
pont. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. 
pont 

 
 
Meghívott: - 
 
 

A határozatot kapják: - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Városi Óvoda és Tagintézményei a 2019. évi költségvetés összeállítása 
időszakában jelezték a szükséges beruházási igényeiket, melyeket az intézmények 
költségvetéséből nem tudnak finanszírozni. A beruházások előzetesen becsült költsége 
bruttó 10.659.000,- forint, amely Komló város 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (III.8.) számú önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében az „Óvodai 
felújítási igények (Hunyadi és Körtvélyesi óvodák)” előirányzaton került elfogadásra. 
 
A kiviteli munkák elvégzésére az önkormányzat beszerzési szabályzata szerint három 
komlói céget kértünk fel ajánlattételre a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
70/2019. (V.13.) számú határozata alapján. Mind három gazdasági szereplő az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőre, az előírásoknak megfelelően beküldte az 
ajánlatát. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2019. május 24. volt. A legkedvezőbb 
ajánlattevő a Péter 99’ Kft. bruttó 11.291.621,- Ft-tal, ami a rendlekzésre álló 
előírányzat összegénél bruttó 632.621,- Ft-tal magasabb. 
 
Az eredményhirdetést megelőzően szükséges a fedezet biztosítása, ezért javasolom, 
hogy az óvodák felújításához szükséges többletforrást a költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő „Városi felújítási keret” előirányzat terhére a Képviselő testület 
biztosítsa. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Hunyadi és Körtvélyesi 
Tagóvoda felújítási munkáihoz többletforrás biztosítása” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A képviselő-testület a Hunyadi és Körtvélyesi Tagóvoda felújítási munkáihoz 

többlet forrást biztosít legfeljebb bruttó 633.000,- forint értékben, a 2019. évi 
költségvetés 7. számú mellékletében szereplő „Városi felújítási keret” előírányzat 
terhére.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 
 
Határid ő:  2019. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 



 
 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
szerződést megkösse. 

 
Határid ő: 2019. június 3. 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2019. május 27. 
 
         Polics József 
        polgármester 


